En bouppteckning från Siuleröd i Hogdal 1745
Ett utomordentligt hjälpmedel när det gäller att nysta upp familje
förhållanden i gamla tider är bouppteckningar. Fast alla kan ju inte
läsa gammal skrivstil, eller har möjlighet att ta sig till Landsarkivet.
Här delar Greta Höglund med sig av ett utdrag från Tanum, Bullaren
m fl. HD FII:5 p. 389.
År 1745 den 9 september upptecknades och värderades och deltes
Boet och Ägendommen efter Bonden Asbjörn Eriksson här på halfwa
krono och prästebols hemmanet Siuleröd i Hogdals skn. Som genom
döden afl. den 28 juli sedan han aflat med sin första hustru Helwig
Asbjörnsdotter son Erik boende på Hwalör i Norrige, döttrarna Anna
gift med Nils Björnsson i Sör Hålt Skee skn. Mari gift med Hans
Pärsson i Norr Holt samma skn. Siri gift med Olof Pärsson i Hallind
Hogdals skn. och Helena gift med Kornelis Andersson i Strand,
sistnämnda soken, samt med sin 2:dra efterlåtna hustru Helena
Jonsdotter sönerna Hans som för 6 år sedan begifvet sig till Holland i
sitt 17 de ålders år, och nu ej witterligt om han är lefwande eller död.
Nils här på Siuleröd 20 år gammal, och det i öfwervaro af föranämnde
änkia Helena Jonsdotter sönerna Erik och Nils samt svågrarna Nils i
Sör Holt och Hans i Norr Holt, Oluf i Hallind och Kornelis i Strand
med hustrurna till de 2 sistnämnda, jämwäll Regements Auditanten
herr Peter Laurentin på Mag. och Kyrkoh. Hr. Johan Schougs wägnar,
war efter bref af den 6 huius att tillse, det detta ben.te Herr Mag. och
kyrkoh. Prästebolshemmanet Siuleröd antaga åboen förbenämte Nils
Asbjörnsson bekommer det med swars god byggnad eller husrötes
penningar till bristfällighets botande…
.
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Årsmöte med Föreningen Strömstads Släktforskare
lördagen den 12 mars 2005 klockan 13.15 på
Stadsbiblioteket i Strömstad.
Dagordning.
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2. Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötes
protokollet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Förslag och rapporter från styrelsen.
6. Skriftliga förslag från medlemmar. (Dessa förslag skall vara in
lämnade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet)
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovis
ning för det gångna året.
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året samt
deras förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut angående budget och årsavgifter för kommande verksam
hetsår.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsåret.
12. Val av styrelseledamöter, klubbmästare, samt suppleanter.
13. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant.
14. Beslut om valberedning och dess sammansättning.
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas.
Fråga som inte förekommer i föredragningslistan kan tas upp till
behandling men ej till beslut.
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